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 چکیده 
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 مقدمه

از آن  متأثرآموزشی نیز همواره  هایسازمانکه  مدیریت و سازمان هاییهنظر تکاملی سیر     

باشند. با اتکا یمیژه مدرسه وبهبودند، حاکی از رویکردهای مختلف به طراحی ساختار سازمانی 

سازمان ، ( (hoy & miskel, 1996,2009یک سیستم اجتماعی  عنوانبهبه الگوی مدرسه 

 استفردی، ساختاری، فرهنگی و سیاسی  رآن رفتار سازمانی تابع کارکرد عناص تبعبهمدرسه و 

یت اصلی مأمورهسته فنی و  مثابهیادگیری به -فرایند یاددهیکه در تعامل پویا با یکدیگر 

توان به کارکرد مستقل و یمبنابراین، اثربخشی مدرسه را  ؛دهندیمیر قرار تأثمدرسه را تحت 

نهد، یمه پیکره اصلی مدرسه را بنا ویژه عنصر ساختار سازمانی کتعاملی هر یک از عناصر به

 ;Gray, Kruse & Tarter, 2016, Messick, 2012, Hasani and nemati, 1394)نسبت داد 

Leithwood & Jantzi, 2000).  مروری بر مطالعات صورت گرفته حکایت از نقش محوری

 ,Zbirenko & Andersson, 2014; Elsaid)ساختار سازمانی در بهبود عملکرد مدرسه 

Okasha & Abdelghaly, 2013)اطالعات پردازش ، چگونگی (Wei, Yi & Yuan, 2011)، 

 ,Lam, 2005; Mitchell)دانش آموزان تحصیلی  یشرفتپتبع آن بهمعلمان و  یاحرفه توسعه

Mendiola, Schumacker & Lowery, 2016; Hoy, 2013)که دارد. ساختار سازمانی مدرسه 

مختلف  یهادوره زمانمدتمدرسه مانند سن ورود به مدرسه،  یهایگژیو نیتراز مهم یبرخ

 ,Popov)کند یم تعیینها را کتاب یمطالب محتوا یرئوس مطالب و حت ،یبرنامه درس ل،یتحص

ندرت شده و اصالحات در این حوزه بهکارترین جنبه مدرسه شناختهعنوان محافظه، به(2012

. (Popov, 2012)ماند صورت سنتی باقی میهای مدرسه بهفهگیرد و بیش از سایر مؤلصورت می

 شرایط با آن انطباق و وپرورشآموزش محتوای و ساختار در اصالحات و تغییرات رو، انجامازاین

 جدیت و تالش مستلزم و بوده برخوردار باالیی اهمیت از اسالمی فرهنگ مبانی بر و امروزی

 مهم این به پرداختن ویژه پژوهشگران برایبه کشور موزشیآ متولیان و مدیران جانب از بیشتری

 .(Mohammadi, shekar & banar, 1392) باشدیم

های نظام بوروکراتیک آموزشی در پاسخ به محدودیت هایسازماناساساً تحول در ساختار    

 4141در افق  یرانا یفراروی نظام آموزش یاساس یبآس عنوان یکمطرح شده و از آن به
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 . الگوی(Tasdighi, Mohammad Ali & Forough Tasdighi, 1390) ده استیادش

 ی وانسان هایمفروضات آن باارزش ناسازگار بودنمانند  جهات برخی از وبر بوروکراسی

 ,Hoy, W. K & Miskel) قرارگرفته نقد ل موردمد ینعناصر ا ینب نهفته یدرون هایناهمسانی

 بهبود چالش با همواره نظام این وپرورش،آموزش رد کاربرد آن قدمت و برخالف (2009

 & Alaghehband)است  مواجه بوده خود هاییتفعال مختلف ابعاد در کارآمدی

Jamshidnezhad, 1382)های کالن سند تحول . چنانکه یکی از شرایط تحقق اهداف و سیاست

رسه نسبت داد، ضرورت وپرورش ایران را به چگونگی طراحی ساختار سازمانی مدبنیادین آموزش

های ساختار یژگیوعنوان یک ظرفیت ویژه در شناسایی توان بهیمو اهمیت این پژوهش را 

های سازمانی متناسب با سند تحول قلمداد نمود زیرا بیشتر مشکالت سازمان نتیجه کاستی

. با (Shafritz & Jang, 2015)شد وفصل خواهند وسیله تغییر ساختار حلساختاری بوده و به

که برخی محققان ضرورت عینیت بخشیدن به سند را در قالب افعال رفتاری مورد توجه به این

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ، (Mohammadi, 1392; Azad, 1391) اندتأکید قرار داده

وپرورش جمهوری های ساختار سازمانی مدرسه موردنظر سند تحول بنیادین آموزشویژگی

 باشد.یم اسالمی ایران

 مروری بر ادبیات پژوهش

در این بخش ضمن مرور الگوهای مختلف طراحی ساختار سازمانی با تأکید بر مدرسه، ماهیت 

های سازمان با مرور نظریه گیرد.یمساختار سازمانی مدرسه و الگوی مفهومی آن موردبحث قرار 

 های موجود دربارهاهرسد بتوان تمامی دیدگسازی آن به نظر میو مدیریت و یکپارچه

از این رویکردها و الگوها بوده است  متأثرکه اغلب ساختار سازمانی مدرسه  ساختارهای سازمانی

های بدون مرز با استاندارد ساختاربندی باال تا سازمان بوروکراسیاز بر روی یک پیوستار  را

 ,Corwin, 1974; Bozkuş, 2014; Furman, 2012; Moghimi, 1393; Robbins)قرارداد 

1391; McMillan, 2002; Thien & Nordin, 2012; Hanson, 2016)  .این  سویدر یک

بندی و شامل بخش قرار دارد کهروکراسی وب دیگر الگویبیانو بهالگوی مکانیکی  پیوستار،

در  تریینهای اطالعاتی محدود و مشارکت کمرنگ اعضای سطوح پارسمیت باال، شبکه



4 جمهوری اسالمی ایران وپرورشآموزش نیادیمدرسه در سند تحول بن یساختار سازمان بازنمایی 
 

های یهنظرنظران شود. صاحبیم یتلق یزیتجو ،ساختار سازمانشود. این نوع یگیری متصمیم

مراتبی دارای ساختار سلسله هاسازمانین تراثربخشو  کاراترینکالسیک مدیریت بر این باورند 

هستند که کارکنان را با استفاده از مجموعه قواعد و ضوابط عقالنی در انجام وظایفشان هدایت 

 .(Ivanko, 2012) یندنمامی

های بدون مرز به سازمان شباهت بسیاریدارد که  قرار، الگوی ارگانیک پیوستاردیگر  سویدر 

وظیفه ای، -های فرامراتب افقی است و از گروهسلسله به شیوهها . ساختار این سازماندارد

شود شده است. رسمیت در سطح پایین است و شبکه گسترده اطالعات به کار گرفته میتشکیل

ارتباطات از پایین به باال است(. مشارکت باالی کارمندان در  یخوب)ارتباطات از باال به پایین، به

. (Lunenburg, 2012; Moghimi, 1393; Jewczyn, 2010)شود گیری مشاهده میتصمیم

های ویژه سازمانهای سازمان و مدیریت، همه ارکان جامعه بهی فکری منبعث ازنظریهالگوها

 & Bush, 2015; Bonner, Koch) اندیر قرار دادهتأثرا تحت  موزشی مانند مدرسهآ

Langmeyer, 2004; Heck, 2015; Powers, 2000; Howley & Sturges, 2018; 

Fishman-Weaver, 2017).  لذا تغییر و تحول در الگوهای طراحی ساختار سازمانی مدرسه را

های ای سازمان موردنظر قرارداد. بااطالع از تأثیر نظریههیهنظرتوان در ارتباط با تحوالت یم

توان ساختار سازمانی مدرسه را نیز در این عنوان یکی از ارکان جامعه میسازمان بر مدرسه به

 هاییهتحول نظر یانجر ید بهجد ینظرطیف مشاهده کرده و موردبررسی قرارداد. رویکرد 

مثابه مدرسه به»به « مثابه یک سازمانمدرسه به»ه استعار ییرتغدر مدرسه،  یساختار سازمان

 یرندپذآن انعطاف یگرفته و مرزهاشکل یعیصورت طبکه ساختار آن بهباشد یم «یک اجتماع

(Furman, 2012). 

 .است« پیوندسست»های نوین در طراحی ساختار مدارس، ساختارهای گیرییکی از جهت 

Bidwell (1965) کند یم یتحما]مدرسه [آموزشی سازمان به  یاحرفه رویکرداز ه ک(Hoy & 

Miskel, 1393). هایی که در حوزه طراحی ساختار سازمانی مدرسه از دیگر دیدگاه

 دهدیشرح م ینتزبرگکه م هاییبندییکرهپاست. Mintzberg (1972 )یافته دیدگاه عمومیت

 رسه،مد یلدر زمان تحل یچیدهپ یاربس یساختارها یسازساده ینهستند، اما ا یذهن یهاآرمان
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های برمبنای مکانیسم های ساختاربندیاو با طرح پیکره .کنندیم ایفاخود را  ینقش واقع

دهد که شوند، نشان مییمآن محسوب مهم  یهاجنبهکه سازمان  یپنج بخش اصلهماهنگی و 

بر  Hoy & Miskel (1393) ساالرانه و در همان حال نامتمرکز باشند. یواند توانندیها مسازمان

این باورند که از میان الگوهای مختلفی که برای طراحی ساختار سازمانی وجود دارند، 

 یگرهای داز انواع سازمان یشمدارس بها برای مدرسه ساختار یادگیرنده است و ترین آنمناسب

توسط  . مفهوم سازمان یادگیرنده برای اولین باردنباش یادگیرندهسازمان  یک یدبا

(1978)Garratt   و به کمک آن مدارس به کانونی برای برانگیختن یادگیری  مطرح شد

 ,Jokic, Cosic, Sajfertشد )شده که در توسعه افراد و سازمان مؤثر واقع خواهد تبدیل

Pecujlija & Pardanjac, 2012). 

شواهد  4تمتیکیوه سیسشمرور مطالعات صورت گرفته تالش شد به  منظوربهدر این نوشتار 

های اطالعاتی یگاهپای معین و با جستجو در هاهدفپژوهشی مرتبط با موضوع پژوهش ذیل 

 ساختار حوزه دو در آمدهدستبهفارسی و التین شناسایی و استخراج شوند. نتایج  2معتبر

 .ی شدندبنددسته مدرسه سازمانی ساختار هایظرفیت و مزایا و توانمند ساز سازمانی

 ازجملهیامدهای خوشایند ساختار سازمانی مدرسه پ شواهد موجود حاکی از ی،کلطوربه

 هایٔدرزمینه منابع به آموزاندانش دسترسی امکان یسازفراهمآموزان و دانش شدن اجتماعی

 از حمایت مراتبی،سلسله هایموقعیت از وسیعی طیف کمک با مختلف هایزمان و مختلف

 ذینفعان میان ارتباطات تسهیل مدرسه، جهانی اندازچشم به یدستیاب برای مدرسه کارکنان

 در معلمان باورهای بر مثبت والدین، تأثیر مشارکت بهبود والدین، و مدرسه تیم اعضایازجمله 

 ،بافرهنگ افرادی روی برخصوص به هاآن یادگیری و آموزاندانش رشد در هاآن جمعی توانایی

 و ایحرفه و سازمانی متفاوت، افزایش تعهد اجتماعی و اقتصادی وضعیت و هویت مذهب،

 & Cox, 2017; Wauters, Van Mol, Clycq, Michielsen)دارد  وریافزایش بهره

Timmerman, 2017; Hanson, Bangert & Ruff, 2016, Hasani & Babazadeh, 1393; 

Malekpoor, 1392)و غیررسمی و ختس . مرور شواهد موجود حاکی از ناسازگاری ساختارهای 

                                                           
1. Systematic review 

2. Emerald, Eric, Elsevier, Civilica, Springer, Scincedirect, proquest, Noormagz, Ensani, Civilica, Irandoc 
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دیگر ساختار بوروکراتیک با مدارس بوده و بیشتر محققان، ساختار سازمانی توانمند ساز را بیانبه

ای حرفه یادگیری به نتیجه ارتباط آن با اجتماعات اند وحل این مشکل در نظر گرفتهعنوان راهبه

 ,Gray, Kruse, S & Tarter, 2016; Mitchell)اند یافتهدستمدارس  در علمی بینیو خوش

Mendiola, Schumacker & Lowery, 2016; Messick, 2012; Maktabi, Faramarzi & 

Farzadi, 1396; Mirkamali, Narenji Sani, Ealami & Youzbashi, 1394; Abasian & 

Heidarzadeh, 1393). 

 ,Leithwood & Jantzi) ضرورت ساختار سازمانی در اثربخشی و بهبود مدرسه و اهمیت به نظر

های ساختار سازمانی در سند تحول بنیادین ، در این پژوهش منظور شناسایی ویژگی(2000

ین ترمهمادبیات پژوهش،  مندنظاموپرورش جمهوری اسالمی ایران، ضمن مرور آموزش

 دانعبارتهای محوری شدند. این مؤلفه استخراج سازمانی مدرسه کننده ساختاریینتع هایمؤلفه

 از:

 ;Bush & Middlewood, 1393; Hunter, 2002) هانقش یرسم یفتوص .4

Andersson, Zbirenko & Medina, 2014; Davidoff & Lazarus, 2004) 
 

 & Sinden, Hoy & Sweetland, 2004; Bush ;فرماندهی مراتبسلسله .2

Middlewood, 1393; Davidoff & Lazarus, 2004; Al-Qatawneh, 2014) 
 

 & Davidoff & Lazarus, 2004; Bush)و پاسخگویی  اراتیاخت، هاتیمسئول .3

Middlewood, 1393; Lashkarboluki, 1390; Hunter, 2002) 

 & Kilinç, Koşar & Öğdem, 2016; Andersson, Zbirenko ;گیرییمتصم کانون .1

Medina, 2014; Davidoff & Lazarus, 2004) 

 ;Moghimi, 1393; Sinden, Hoy & Sweetland, 2004)ها یهروقوانین، مقررات و   .5

Davidoff & Lazarus, 2004) 

 & Andersson, Zbirenko & Medina, 2014; Hoy) وظایف و افراد یبندگروه .6

Miskel, 2009; Moghimi, 1393) 

 ,Lashkarboluki, 1390; Moghimi, 1393; Andersson) ارتباطاتجریان اطالعات/ .7

Zbirenko & Medina, 2014; Davidoff & Lazarus, 2004). 
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ادبیات پژوهش، مفاهیمی درآمیخته با مفهوم  دری محوری ساختار سازمانی هامؤلفهضمن مرور 

های ساختار سازمانی، پیشایندها و پسایندهای آن بودند، یژگیوساختار سازمانی که بازتابی از 

کله ساختار سازمانی را تشکیل شا هاارزشباشد. یم هاارزشها مفهوم یکی از آن شد کهیافت 

، بر ساختار سازمانی تأثیر گذاشته (Hinings, Thibault, Slack & Kikulis, 1996)داده 

(Walsh, Hinings, Greenwood & Ranson, 1981; Kabanoff, Waldersee & Cohen, 

و  هاارزش. (Hinings, Thibault, Slack & Kikulis, 1996بخشند )یمبه آن معنا  و (1995

را  هاآنشود که مدرسه یا آموزشگاه یمو روابط نقش بیان  هانقشباورهای سازمان در قالب 

همچنین ساختار سازمانی نقشی اساسی در  (.Bush & Middlewood, 1393)ایجاد کرده است 

 از طریق تعیین الگوی جریان اطالعات و ارتباطات (Fidler, 1979)تکوین فرایندهای سازمانی 

کند و چهارچوب این فرایندها را تعیین می (Davidoff & Lazarus, 2004) دارد

(Mintzberg, 1972)هایی هستند که به ساختار سازمانی حیات . فرایندهای سازمانی فعالیت

فرایندها تنها به  دهیسازمان. (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1973)بخشند می

یری ساختار سازمانی از پذانعطافو  متنوعان بوده نقاط ضعف سازم ازجملهای خاص یوهش

توجه به این موضوع از این حیث حائز  .(Pawlowski, 2016)باشد یماهمیت باالیی برخوردار 

باشد و باید مرتباً مورد ینمباره باشد که پرداختن به ساختار سازمانی فعالیتی یکیماهمیت 

رسد یمیجه به نظر درنت، (Edwards, Try, Ketchen & Short, 2014) یردگبازبینی قرار 

 .ی و هدایت آن از اهمیت باالیی برخوردار باشددهجهت

یی در تمرکززدایی و تمرکزگرای محوری ساختار سازمانی، مفاهیم هامؤلفهیجه مرور نت در   

 ازجملهاست. این مفاهیم  قرارگرفتهمورد تأکید  وفوربهمراتب سازمانی کنار مؤلفه سلسله

عنوان یکی از مراتبی ساختار سازمان، بهیمی هستند که با توجه به خصوصیات سلسلهمفاه

و به میزان پراکندگی قدرت در سطح  (Mookherjee, 2006)شوند یمهای آن تعریف یژگیو

مراتب و . در واکنش به سلسله(Marume & Jubenkanda, 2016)سازمانی اشاره دارند 

یم شونده با سطح باالیی از خودتنظشی تمایل دارند واحدهای آموز هایسازمانیی، تمرکزگرا

 & Bush)اختیارات باشند تا با سرعت بیشتری به محیط بیرونی و درونی واکنش نشان دهند 

middlewood, 1393) های سازمان و مدیریت، ساختار سازمانی از یهنظر. در جریان سیر تکامل

، این Ahuja & Carley (1999)زعم تغییر یافت. بهی اشبکهی به ساختار مراتبسلسلهساختار 

نوع از ساختار، جریان انتقال و اشتراک اطالعات و ارتباطات را در بین اعضای شبکه تسهیل و 

های بالقوه ساختار یژگیوعنوان یکی از ی را بهسازشبکهتوان یمیجه درنتنماید تسریع می
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گیری یجه جهتدرنتو  مراتبسلسلهازحد بر شیبسازمانی موردنظر قرارداد. از طرفی تأکید 

-Tschannen)ی در مدرسه شود احرفهبوروکراتیک در سازمان، ممکن است منجر به تعدیل 

Moran, 2009; Glanz, 1991; Honingh & Hooge, 2000; Volk, 2012)  یجه درنتو

عنوان منبعی برای را بهگرایی ایدیگر حرفهبیانو بههای تخصصی مندی از دیدگاهبهرهتوان می

یوندی و پسستگرایی و مصادیق آن ازجمله یاحرفهو  تقویت ساختار سازمانی در نظر گرفت

ی ساختار در نظر گرفت هاجنبهعنوان یکی از خودمختاری عامالن سازمان مانند معلمان را به

(Lunenburg, 2012). 

Lim, Griffiths & Sambrook  (2010 ،)Robbins (1391)  وMoghimi (1393)  نیز محیط

 نظر در اند. باعنوان یکی از عناصر تأثیرگذار بر ساختار مورد تأکید قرار دادهطورکلی بهرا به

 هاینظام و نهادها سایر با و نمایندنمی عمل خأل در اجتماعی هاینظام که موضوع این گرفتن

 روابط برقراری به نظام یک درست دعملکر بودن وابسته و دارند متقابل کنش و روابط اجتماعی

 عناصر به توجه از ناگزیر ساختار طراحی در اجتماعی، هاینظام و نهادها دیگر با اصولی و صحیح

عدالت وفور در کنار باشیم و درنهایت ساختار سازمانی در مبانی نظری بهیماجتماع  اصلی

رتقای عدالت سازمانی شده و یا تواند موجب ایممشاهده شد چراکه ساختار سازمانی سازمانی 

 ,Keeley, 1988; Greenberg & Cropanzano, 1993; Schminke)مانعی برای آن باشد 

Ambrose & Cropanzano, 2000) چهارچوب مفهومی ساختار سازمانی مدرسه مستخرج از .

 ( مالحظه نمود.4توان در جدول )یمطور خالصه ادبیات پژوهش را به
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 مفهومی ساختار سازمانی مدرسهچهارچوب . 1جدول 

 پسایندها ی محوری ساختار سازمانیهامؤلفهها و یژگیو پیشایندها

 عدالت سازمانی هانقش یرسم یفتوص ()فرهنگ هاارزش

 مدرسه محوری فرماندهی مراتبسلسله عوامل اجتماعی

 ی گراییاحرفه تنوع و یریپذانعطاف 

  سازمان فرایندهای تکوین

 

 

 

 

 

 

 هایهرو و مقررات قوانین،

 سازیشبکه

 /ارتباطاتاطالعات جریان

 تمرکزگرایی و تمرکززدایی

 ییو پاسخگو یاراتاخت ها،یتمسئول

 مختلف واحدهای به وظایف و افراد بندیگروه

 

 پژوهش روش

کند یم پژوهشگر تالشبهره گرفته شد. در این روش،  4در این پژوهش از روش پژوهش اسنادی

ی و ارزیابی بندطبقهی اسنادی به کشف، استخراج، هادادهو منظم از  مندنظامتا با استفاده 

و  مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام نماید و مراحل آن انتخاب موضوع، تعیین اهداف

                                                           
1 documentary research 
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یری گنمونهی منابع، آورجمعیشینه پژوهش، انتخاب رویکرد نظری، پسؤاالت، بررسی اکتشافی و 

 ;Fasaie & Erfanmanesh, 1394; Mogalakwe, 2006)باشد یمهای بررسی منابع یکتکنو 

McCulloch, 2004)کدگذاری باز و  ها به شیوه تفسیری در دو مرحلهوتحلیل داده. تجزیه

صورت گرفت. بدین منظور پس از بررسی دقیق اسناد Strauss & Corbin (1990 )محوری 

وقایع و رویدادها، نکات کلیدی متن که به  مقایسه ها،داده درباره شپرس موردبررسی، طرح

 مفهوم ساختار سازمانی مدرسه اشاره داشتند از متن استخراج شدند، سپس به نکات مستخرج بر

scott (2014 )چهارگانه  ین اعتبار نتایج پژوهش، از معیارهایتأمجهت مضامین مشترک  اساس

منبع استفاده شد.  حقانیت به 1سندیت معیار ،3حقیقی و اصیل ،2اعتبار ،4بودن معرف مانند

یان تدوین سند با تخصص متصدتن از یید پنجتأعالوه براین، نتایج کلی حاصل از تحلیل سند به 

 مدیریت آموزشی رسید.

 هایافته

 قولهم 42مفهوم و  275 ،یدینکته کل 275طورکلی اسناد، به لیحاصل از تحل جیبر اساس نتا

که ناظر بر از اسناد موردمطالعه مستخرج  یهامقوله نیترمهم. و استخراج شدند ییساشنا

 پیشایندها )نظام اند از:در سه مضمون اصلی عبارتمدرسه  یساختار سازمان یکل یهایژگیو

 سازی،شبکه تمرکززدایی، مراتب،ی محوری )سلسلههامؤلفهاجتماعی(،  عوامل دینی، ارزشی

 ایتربیت( و پسایندها )حرفه فرایندهای تکوین گروهی، کار اختیار، و یتئولمس مداری،قانون 

 محوری(. سازمانی و مدرسه عدالت گرایی،

 

 

                                                           
1. Representativeness 

2. Credibility 

3. Genuine 

4. Authenticity 
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 :پیشایندها

 که است آن از حاکی موردمطالعه اسناد تحلیل از آمدهدستبه نتایج: دینی ارزشی نظام .1

 ارزشی نظام رچوبچها در شدهمعرفی «تربیت» عنوان تحت موردمطالعه اسناد در آنچه

 در اسالمی اصیل معارف و اسالم بنیادی تعالیم از برداریبهره گیرد. براییم قرار دینی

 مشاوره و راهنمایی نظام استقرار ویژهبه مدرسه درون انسانی روابط و هانقش دهیسازمان

 مشاوران کارگیریبه و زمینه این در معلمان نقش افزایش و اسالمی مبانی بر مبتنی تربیتی

 هایگزاره به توانمی تحصیلی هایپایه تمام در تخصصی وظایف ایفای برای متخصص

 ها،ارزش بیانیه در مندرج ارزشی هایکرد. گزاره رجوع موردمطالعه اسناد در موجود ارزشی

 تربیت و تعلیم نظام هایمؤلفه و اجزاء تمام است الزم که است اساسی نبایدهایی و بایدها

 پای و ملتزم نظام کارگزاران و گذارانسیاست همه و بوده هاآن با هماهنگ میعمو رسمی

 اسالمی جمهوری در عمومی و رسمی تربیت طور نمونه در فلسفهبه .باشند هاآن به بند

 در عمومی و رسمی تربیت ممتاز ویژگی محوریدین» :شده استچنین اشارهایران 

 عمومی و رسمی تربیت مطلوب الگوی ویژگی، نای اساس بر. است ایران اسالمی جمهوری

 «.باشد داشته همراه به نیز را ایرانی-اسالمی تمدن به وابستگی از بارزی هاینشانه باید

تحلیل محتوای اسناد موردمطالعه همواره ماهیت اجتماعی فرایند تربیت عوامل اجتماعی:  .2

بر . دهدیممورد تأکید قرار ی را نظام اجتماع کی مثابهبه یو عموم یرسم تینظام تربو 

ی، نقش کلیدی ارکان تربیت در سطح و عموم یرسم تینظام ترباساس، در ساختار  نیا

و سهیم در جریان تربیت  مؤثرمدرسه در وهله نخست، سپس اجتماع محلی و سایر عوامل 

ی ، حائز اهمیت بسیارردیگیبرمو نهادهای اجتماعی را در  هاسازمانکه دامنه وسیعی از 

عنوان ذینفعان اصلی مدرسه در این میان نقش و مشارکت فعال و مستقیم والدین به .است

شده است و همواره در اسناد موردمطالعه از این نقش در شناخته در اداره امور مدرسه صالح

یادشده است و از نقش  کنندهمتعادلو  عنوان نقش مکملبه کنار سایر عوامل اجتماعی

مثابه یک ظرفیت مناسب برای تولید ها در فرایند تربیت بهمشارکت آن عوامل اجتماعی و

 در عمومی و رسمی تربیت فلسفه . چنانچه درشودیمسرمایه اجتماعی و فرهنگی یاد 

 تربیت نظام روابط بر ناظر مشارکتاصل » شده است:ایران چنین اشاره اسالمی جمهوری
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 رسمی تربیت نظام و در رهنامه« است نظام بیرونیهای یطمح و عوامل با عمومی و رسمی

 مشارکت» شده است کهایران نیز به این موضوع اشاره اسالمی جمهوری در عمومی و

 مدرسه امور اداره و ریزیبرنامه در( آنان رسمی نمایندگان طریق از یا) خانواده مستقیم

 «.است ضروری تربیت اهداف وها روش همسویی و هماهنگی باهدف صالح

 ی محوری:هالفهمؤ

ی سازمانی مدرسه مبتنی هانقشدر اسناد موردمطالعه، بنیان روابط بین مراتب: سلسله .3

اساسی است که الزم است تمام اجزا و  بایدها و نبایدهایی ازجمله. باشدیممراتب بر سلسله

 گذارانسیاست ها بوده و همهتربیت رسمی عمومی هماهنگ با آن و مینظام تعل یهامؤلفه

و  میشأن حاکمیتی نظام تعل تیتقو، ها باشندو کارگزاران نظام ملتزم و پای بند به آن

 یابیریزی، پشتیبانی و نظارت و ارز، برنامهیگذاراستیتربیت رسمی عمومی در ابعاد س

با  در بعد اجرا با رعایت اصل عدالت یرضروریگری غو کاهش تصدی یریپذضمن مشارکت

مانند تمرکز و عدم تمرکز  یمیبه مفاه دنیو وحدت بخش ینگرچهکپاردرنظرگرفتن اصل ی

 اسالمی جمهوری در عمومی و رسمی تربیت نظام رهنامه . چنانچه درباشدیم آن یبرمبنا

نظام  یقبال ادارات مناطق برای حفظ استانداردها در مدارس»شده است: ایران چنین اشاره

 «.باشندیر درون مدرسه( پاسخگو مد) تربیت رسمی و عمومی و نیز انواع شوراها

به کاهش تمرکز  توانیمی ساختار سازمانی مدرسه هایژگیو نیترمهماز تمرکززدایی:  .1

پذیری و ایجاد بسترهای الزم برای تحول در پذیری باهدف پویایی، انعطافاداری و مشارکت

و  ایانجمن اولویژه بهو فرایند تربیت اشاره نمود. افزایش اختیارات ارکان مدرسه  هابرنامه

از راهبردهای اصلی مبتنی بر مدیریت  شرایط محیطی و سازمانیمتناسب با  انیمرب

 ندیدر فراارکان مدرسه را و اثربخش  میمستق یرگذاریتأث تفویضی است که-مشارکتی

. سازدیممیسر  و نظارت درون مدرسه یابیارزش ،یتیو ترب یریزی آموزشبرنامه ت،یریمد

ی از نظام مدیریت هوشمند در ابعاد ریگبهرهذکر است که دستیابی به این هدف با الزم به 

 تحول سند اجرایی برنامه و سطوح مختلف نظام تعلیم و تربیت ممکن فرض شده است. در

 وپرورشآموزش فرایندهای و ساختار تدوین و بازمهندسی»وپرورش به آموزش بنیادین
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 بر تأکید با و بنیادین تحول سند راستای در ارسمد جدید مأموریت و نقش با متناسب

 شده است.اشاره« مشارکت پذیر و تمرکز کاهش اصول

ماهیت اجتماعی تربیت و ضرورت توسعه مشارکت و تعامالت  موجببهسازی: شبکه .5

ویژه ی بهاشبکهمندی از ویژگی ساختارهای اجتماعی نهاد مدرسه با عوامل اجتماعی، بهره

. آنچه در این دیآیم به شماری اطالعات و ارتباطات یک ضرورت اساسی در بستر فناور

 هایمدارس در قالب مجتمع ، رویکرد یکپارچه به مدیریت تربیتیابدییممیان اهمیت 

تربیتی  و های آموزشیفعالیت و هافرصتارتقای  ایجاد و منظوربه تربیتی و آموزشی

شکاف  تر فناوری اطالعات و ارتباطات، کاهشی در بساشبکه. مزیت دیگر ساختار باشدیم

 . چنانکه در سندباشدیمویژه مناطق محروم مختلف به یمناطق آموزش نیدیجیتالی ب

 ایجاد»ایران چنین اشاره گشته است:  اسالمی جمهوری وپرورشآموزش بنیادین تحول

 فرهنگ، هایخانه ها،اردوگاه پژوهش سراها، مانند یادگیری هایمحیط از ایشبکه

 کارآفرینی، مراکز فناوری، و علوم تخصصی هایموزه و هانمایشگاه عمومی، هایکتابخانه

 رعایت با ها،محیط این با مدارس اثربخش تعامل برقراری و مشابه مراکز سایر و هاورزشگاه

 مدارس اثربخش تعامل برقراری و هادستگاه سایر باهمکاری مدرسه محیط سازیغنی اصل

 «.باشدیمیط ضروری مح این با

ساختار متناسب با  نیها و اصالح قوانارزش قیتعم یتسهیالت قانونی برای: قانون مدار .6

. باشندیم هاهیروی مدارتوصیفگر مقوله قانون میمدرسه ازجمله مفاه دیجد تیمأمور

 تتربی گونه دو به آن از برخورداری چگونگی و متربیان حضور نحوه ازنظر چنانکه، تربیت

 در قانونی ضوابط برحسب باید متربیان الزامی در تربیت .شودیم تقسیم و اختیاری الزامی

و وثیق  دوسویهی ارتباط یبا نظام حقوق یو عموم یفرایند تربیت رسمیابند و  حضور آن

 فراهم اجرایی ضمانت لوازم هابرای آن و دهدیم قانونی وجاهت هابه آن است. لذابرقرار 

ایران چنین  اسالمی جمهوری وپرورشآموزش بنیادین تحول طور که در سندن. هماکندیم

 با متناسب اداری و مالی استخدامی، موجود مقررات و قوانین اصالح»اشاره گشته است: 
 «.ذیربط هایدستگاه مشارکت با تخصصی، هایحرفه

 

مکلف بودن ظر با در اسناد موردمطالعه متنا اریو اخت تیمسئولمقوله مسئولیت و اختیار:  .7

انسان  تیمسئولی، و اجتماع یفرد فیدر انجام درست تکال ییو پاسخگو تیمسئول، انسان
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و  انیپذیری مربو مسئولیت یحق محور، فرد در برابر اجتماع تیمسئول، گرانینسبت به د

. با این باشدیم تیو مرتبط با امر ترب رگذاریتأث م،یهمه عوامل سه ییپاسخگوو  کارگزاران

مختلف  یرهایحرکت در مس یکه برا یو قدرت انتخاب یبا توجه به آزاد یآدمتوضیح که 

و آگاهانه در جهت حق و کمال  یاریطور اختو به وستهیدارد تا پ فیاست، تکل افتهی یزندگ

 دیدارد و با تیمسئول شیخو یو اجتماع یفرد فیبکوشد لذا نسبت به انجام درست تکال

فقط در مقابل خداوند متعال اصالت دارد  یدیتوح نشیبدر  یدمآ تیمسئول .پاسخگو باشد

مشخص،  ینسبت به افراد فیوظا یبرخ یادا ،ینید اریاز موارد در نظام مع یاریاما در بس

 یادشده« الناسحقوق» ریها با تعبها قرارگرفته و از آنحقوق آن تیبا رعا یمساو ایمالزم 

 :شده استایران چنین اشاره اسالمی جمهوری در عمومی و رسمی تربیت فلسفه است. در

 داردی( برنمکاملطور )به را دیگری بار کسچیه که است آن اسالمی دیدگاه در کلی قانون»

 حال،درعین. بپوشیم چشم افراد اعمال بر محیطی تأثیرات از توانیمنمی ما اساس نیبر ا

 و انحصاری هاآن تصحیح در حتی و ایشان اعمال تبیین در را هاآن نقش توانیمنمی

 خودبر عهده  هرکسی عملکرد نهایی مسئولیت زیرا نماییم؛ برجسته واقعی ازحدبیش

 «.اوست

. شودیمهمگانی قلمداد  مسئولیت گروهی یک در اسناد موردمطالعه، کار افراد: بندیگروه .8

 هربخش قواممؤلفه  ترینمهم اسالمی، انسجام، اخوت بر اساس سازمان افراد میان مشارکت

 جامعه یهافرهنگخرده و قومی هایهویت متربیان و حفظ و مربیان بین جامعه، همکاری

 تیبه تقو دیراستا مدارس با نیدر همباشد. کثرت می در وحدت رویکرد ضمن

 ومشارکت فعال  یبرا ییاجرا یو معلمان و فراهم آوردن سازوکارها رانیمد یهایستگیشا

برای حضور  یمدارس و بسترساز یپرورش یهاتیو فعال یتیترب یهادر برنامه شانیمؤثر ا

های درون و برون های رسمی و قانونی مرتبط با اتکا به ظرفیتآموزان در تشکلفعال دانش

 اسالمی جمهوری در عمومی و رسمی تربیت فلسفه چنانکه در وپرورش بپردازند.آموزش

انسجام  بخش هر جامعه، انسجام است.ه قواممؤلف ینترمهم»شده است: ایران چنین اشاره

 «.تربیت است یاصل حاکم بر کلیه فرایندها یاجتماع
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 پسایندها:

 یتکوین و تعال سازنهیفرایند هدفمند زمدر اسناد مورد تربیت، تربیت:  فرایندهای تکوین .9

مراتب  تحققی برا یآمادگ یسودر جهت هدایت ایشان به یپیوسته هویت افراد انسان

مربیان با  ی،طی این حرکت هدفمند، پیوسته و تعاملباشد. یت طیبه در همه ابعاد محیا

 ،یتدریجی اعمال مناسب در قالب تدابیر و یهادهی و تدارک فرصتسازمان ،یطراح

مقتضیات  ایجاد تا با کوشندیم یبر اساس نظام معیار اسالم کپارچهیسنجیده، هماهنگ و 

 یشکوفای ضمن را فراهم سازند که یانع محتمل، زمینهو رفع موانع موجود و دفع موا

و عواطف متربیان،  و تنظیم متعادل امیال یطبیع یجانبه استعدادهافطرت، رشد همه

 یمعیار اسالم نظامی یکپارچه برمبنا یصورتو به جیتدرایشان به یو جمع یهویت فرد

، ار )مراتب و مراحل( مشخصاز ساخت . عالوه بر اهمیت برخورداری فرایند تربیتشکل گیرد

با توجه باید از تنوع نیز برخوردار باشند و  شدهریزیمند و طرحتربیتی نظام یهافرصتاین 

ها و با با کمک خانواده ،یخارج از ساعات رسم ایدر داخل  انیمترب یوجود یهاتیبه ظرف

و  یجتماعا ینهادها گرید یکه از سو یها و امکاناتتصفر ای یمشارکت جامعه محل

بر تنوع، توجه به نقش مشاوره  شوند. عالوه یسازیغن شودیم دهیتدارک د یمؤسسات مدن

)جسمی و روحی( و هدایت تحصیلی متربیان در ساماندهی فرایند تربیت در مدرسه اهمیت 

ایران  اسالمی جمهوری در عمومی و رسمی تربیت چنانکه در فلسفه .ابدییمی اژهیو

 توانمی که دارد مراتبی و مراحل متربیان رشدی تغییرات و تحوالت»شده است: اشاره

 بخش متمایزی نسبتاً مراحل و هادوره به وبیش،کم هاآن استمرارشان، و پیوستگی باوجود

 «کرد

یی است که ساختار سازمانی مدرسه هایژگیو نیترمهمیی از گرایاحرفهی گرایی: احرفه .44

. پیوند داردیمز بوروکراسی استبدادگونه و مطلق دورنگه عنوان یک نهاد تربیتی را ابه

فلسفه )تربیت اسالمی(، علم و عمل وجه دیگری است که ساختار سازمانی مدرسه را پویا، 

در طراحی فرایندها و  توانیمی مهم این ویژگی را هاداللت. سازدیم ریپذانعطافمتنوع و 

با تأکید بر مشارکت متخصصان و خبرگان ی و هدایت نظام تربیت گذاراستیسی هاهیرو

جستجو کرد. چنانکه در  تحوالت علمی در حوزه علوم تربیتی یسازیبومتعلیم و تربیت و 
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 نظریِ چهارچوب تدوین»شده است: ایران چنین اشاره اسالمی جمهوری در تربیت فلسفه

 فرایند و هدایت ساماندهی برای اسالم ارزشی و فکری نظام و بینیجهان دایره در درخوری

 عموم نظرات و اندیشمندان خردورزی از هم است الزم ایران، اسالمی جامعه در تربیت

 و تربیت فلسفه رشته تخصصی مباحث مجموعه از هم و شویم وربهره جامعه فرهیختگان

 اند،شده تألیف اسالمی رویکرد با که آثاری خصوصاً تربیتی، معاصر فیلسوفان هاییدگاهد

 «.کنیم استفاده

با توجه به محوریت تعالیم دینی در ساماندهی فرایند تربیت، عدالت سازمانی:  .44

ها و گروه و روابط افراد، نسبت به کنش تیحساس به معنی یو عدالت ورز یخواهعدالت

 تیقانون، رعا ها در برابر اجتماع وانسان یبرابری مدرسه معرف ویژگی هایبندگروه

 یهاتیعدالت در مسئول ها،یبنددر روابط افراد و گروه یاجتماعوحقوق افراد، عدالت حق

 تیترب یهاساحت یاز تمام یها، برخوردارآن یهایژگیشده به افراد برحسب وسپرده

ی ها و طبقات اجتماعگروه دیگر، عبارتبه. باشدیم طور متوازن و تناسب شغل و شاغلبه

ها به نشود. البته، برابری انسان جادیها شکاف انآ نیتعامل داشته باشند تا ب یبه شکل باید

و  هاییها صاحب حقوق و تکالیفی عادالنه )برحسب توانامعنای آن است که همه انسان

موضوع  نیتوجه به مقوله عدالت و ا باو میزان سعی و تالش خویش( هستند.  اتیخصوص

 یفرد اتیارکت فعال در حمش یالزم را برا یهایستگیکسب شا ییها تواناکه عموم انسان

صورت عادالنه را به ییتوانا نیفرصت مناسب تحقق ا دیبا ت،یترب انیدارند، جر یو اجتماع

 از ی،کپارچگو با در نظر گرفتن اصول همه جانبه نگری و یآحاد اجتماع فراهم آورد  یبرا

اجزا،  یرخها و نادیده گرفتن بفرایندها و مؤلفه یبه برخ ییا توجه افراط یگرای کاهش

 داشتن باوجود طیبه، حیاتِ تحققِ جریان در سهیم اجتماعی نهادهایزیرا  کرد یدور

 مؤید و مکمل کارکردشان و برخوردارند مشترکی غایت از ظرفیت، و ساختار در تفاوت

و « انسجام»دهی فرایند تربیت دو ویژگی مهم آید. بنابراین، سازمانیم به شمار یکدیگر

 جمهوری در تربیت . چنانکه در فلسفهردیگیرا در کنار هم در نظر م «تمایزیافتگی»

ها انسان همه ،(صاسالم ) گرامی رسول سخن به»شده است: ایران چنین اشاره اسالمی

 برابری البته،. نیست برتری مالک ظاهری، تفاوت و برابرند باهم شانه یهادندانهمانند 
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 و حقوق صاحبها انسان همه که است آن معنای به( قانون برابرو در  در اجتماعها )انسان

 «.هستند( خویش تالش و سعی میزان و اتیو خصوص هاییتوانا برحسب)عادالنه  تکالیفی

 مدرسه راستای در تحول مدرسه، سازمانی ساختار هایویژگی دیگر از: محوری مدرسه .42

 به عملیاتی ریزیبرنامه و گیریتصمیم قدرت تفویض به ناظر مقوله این. است محوری

 و درسی و آموزشی هایبرنامه مدیریت در مدرسه شورای اختیارات افزایش مدرسه،

 حیات مراتب تحقق از ایجلوه عنوانبه مدرسه اساس، این بر. باشدمی مدرسه کارکنان

 و گیریتصمیم قدرت از تربیتی، و تعلیم هایفرصت و خدمات عرضه کانون و طیبه

 و ملی و ایمنطقه محلی، هایسیاست چارچوب در عملیاتی هایزهحو در ریزیبرنامه

 چنانکه در. باشدمی برخوردار عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام برای سازیتصمیم ظرفیت

فراهم »: شده استایران چنین اشاره اسالمی جمهوری وپرورشآموزش بنیادین تحول سند
عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی ه بهمدرس ینیآفرهای الزم برای نقشآوردن زمینه

مسئولیت به آن و  ای از جامعه اسالمی و حیات طیبه با تفویض اختیار وجلوه و محله
مسئولیت به آن و  با تفویض اختیار و ایمدرسه ها و عوامل دروناستانداردسازی تمام مؤلفه
 «.باشدیمی امری ضرور ایمدرسه ها و عوامل دروناستانداردسازی تمام مؤلفه

توان نتایج کلی ناظر به یمی مستخرج از سند و ادبیات پژوهش، هامقولهبندی از در جمع

 ( مالحظه نمود.2طور خالصه در جدول )های ساختار سازمانی مدرسه ر بهیژگیو
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 بنیادین نمودهای ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول. 2جدول 

ساختار سازمانی در 

 ادبیات پژوهش
 تار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادینساخ

ارتباطات سازمانی )سطح 

 فردی و گروهی(

 

 محیط مطلقِ پذیرش و انفعال ازخودداری  -

 و فعال اثربخشتعامل  -

 موقعیت عناصر و محیط با فعال مواجهه -

 خدا از اطاعت و محبت معرفت، اخالقی، و انسانی یهاارزش ارتباط  -

 اجتماعیی هاگروه و افراد بین وفاق ایجاد -

 یوندهاپنبودن  آمیزخشونت -

 نبودن روابط استثمار و ییاز سودگرا یناش -

 نژادپرستانه تعصبات و ظالمانه روابط طرد -

 اجتماعی روابط گسترش و تکوین اساس عنوانبه توحید  -

 هابندیگروه و افراد روابط در اجتماعی عدالت -

ارتباطات سازمانی )سطح 

 سازمانی و نهادی(

 

 اصلی هاینظام زیر و هاسیستماتیک مؤلفه اتارتباط -

 تجربیات و اطالعات به دسترسی برای مدارس مدیران ارتباطی شبکه استقرار و طراحی -

 مدیریتی

 اساسی اصول چهارچوب در بشر ابنای تجارب از گیریبهره و رقیب الگوهای با ارتباط -

 نهادها دیگر و مساجد با اثربخش تعامل -

 در عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام با پژوهشی -علمی مراکز با یافتهسازمان ارتباط -

 ایمنطقه و ملی سطح

 مشترک هدف جهت در است ارگانیک ارتباط -

 مراتبسلسله

 تربیت فرایند در گیرندهتصمیم و گذارسیاست محوری و اصلی عامل عنوانبه دولت -

 مدرسه امناهیئت جانبه همه مسئولیت -

 ریزی،برنامه گذاری،سیاست ابعاد عمومی در رسمی تربیت و متعلی نظام حاکمیتی شأن -

 و ارزیابی نظارت و پشتیبانی

 رسمی تربیت نظام استانداردهای حفظ برای مناطق ادارات قبال در مدارس پاسخگویی -

 (مدرسه درون در) شوراها انواع نیز و عمومی و

 (شیآموز نظام) بیرونی ارزیابی و نظارت به نسبت مدرسه پاسخگویی -

 مسئولیت و پاسخگویی
 عمومی و رسمی تربیت نظام سازیٔ مسئولیت معلمان و مربیان درزمینه -

 کمال و حق جهت در آگاهانه و اختیاری تالش در افراد تمام مسئولیت -

 اجتماعی و فرهنگی هایفعالیت در مدرسه آموزیدانش هایتشکل و شوراها مسئولیت -



  83 8931تابستان دوم،، شمارة هفتمدوره                              ی پژوهشی مدیریت مدرسه                  فصلنامه علم

 محله

 جامعه عمومی و فوری نیازهای با در مواجهه آموزیشدان هایتشکل و مربیان مسئولیت -

 گیریتصمیم در مدیر پذیریمسئولیت -

 خویش اجتماعی و فردی تکالیف درست انجام به نسبت افراد تمامی پاسخگویی -

 متربیان مدرسه در قبال نیازهای امناهیئت پاسخگویی -

 خود عملکرد به سبتن تربیت، امر با مرتبط و تأثیرگذار و سهیم عوامل همه پاسخگویی -

 هانقش

 یاجتماع ینهادهای و و عموم یرسم تینقش مکمل ارکان ترب -

 غیردولتی هایسازمان وداوطلبانه نهادها  اییافته نقش سازمان -

 بهیط اتیدر تحقق ح یمعلم و مرب کنندگیهدایت و گری تسهیل نقش -

 هویت یاصل هایمؤلفهنقش اساسی خودِ فرد، درروند تکوین  -

 تربیت فرایند در خانواده یاصل نقش -

 گیرینقش ممتاز شورا در تصمیم -

 نقش محوری معلم -

 اختیارات

 درسی، و آموزشی برنامه ارزشیابی و اجرا طراحی، در معلمان و مدرسه شورای اختیارات -

 تصمیمات اجرایی ضمانت افزایش همراه به مدرسه کارکنان و معلمان عملکرد بر نظارت

 هاآن

 جامعه در التعلیمالزم افراد جذب و شناسایی برای مدارس مدیران به اختیار تفویض -

 محلی

در فرایند تعلیم و تربیت  مشارکت بیشتر ایشان برایاداره و مدرسه به  تفویض اختیار -

 مدرسه

 و محله تربیتی تجربیات کسب کانون عنوانبه مدرسه به مسئولیت و اختیار تفویض -

 اسالمی جامعه از ایجلوه

 تربیت فرایند در گیرندهتصمیم و گذارسیاست محوری و اصلی عوامل عنوانها بهدولت -

 عمومی و رسمی تربیت بر حاکم پذیر با محوریت اصولگیری انعطافتصمیم -

 هاقوانین، مقررات و رویه

 مربیان و معلمان انگیزه افزایش برای قانونی سازوکارهای ایجاد -

 بسط برای معنوی، و مادی از اعم زمال انگیزشی و تشویقی سازوکارهای و قوانین -

 آموزاندانش بین در جوییمشارکت و پذیریمشارکت تعاون، و نیکوکاری فرهنگ

 جدید هایمأموریت و نقش با متناسب وپرورشآموزش ساختار اصالح قانون -

 اتکا با مرتبط قانونی و رسمی هایتشکل در آموزاندانش فعال حضور برای بسترسازی -

 وپرورشآموزش برون و درون یهاظرفیت به
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 گیرییجهنت

مقوله  42سند تحول بنیادین و اسناد مرتبط با آن،  تحلیل بر مبنی پژوهش این هاییافته بنابر

در سه مضمون شناسایی و استخراج  مدرسه یساختار سازمان یکل یهایژگیناظر بر و محوری

اجتماعی(،  عوامل دینی، ارزشی پیشایندها )نظام اند از:سه مضمون اصلی عبارتشدند. 

 اختیار، و یتمسئول مداری،قانون  سازی،شبکه تمرکززدایی، مراتب،ی محوری )سلسلههامؤلفه

 سازمانی و مدرسه عدالت گرایی، ایتربیت( و پسایندها )حرفه فرایندهای تکوین گروهی، کار

 هاارزشبر اساس « حمدرسه صال»ازآنجاکه ساختار سازمانی مدرسه به تعبیر سند  محوری(.

دارد. چگونگی طراحی این  4مبتنی بر ارزش هایسازمانبنانهاده شده، اشتراکات زیادی با 

. (Pullman & Dillard, 2010)گیرد یمی سازمان تأثیرات بسیاری هاارزشاز  هاسازمان

ختار این ی و قانون مداری مدرسه صالح حاکی از تمرکزگرایی نبوده و سامراتبسلسلههای یژگیو

شده و های طراحیاز رویه    Hoy & Sweetland (2001)مدرسه بر تمرکززدایی تأکید دارد. 

ومرج و تقویت اثربخشی عنوان مفهومی ضروری در جلوگیری از هرجمراتبی بهساختارهای سلسله

و  قوانین و مقررات لزوماً به معنی تأکید بر تمرکز نبوده کنند، همچنین وجودمدرسه یاد می

 & Sinden, Hoy(2004)شوند. حتی در الگوهایی مانند ساختار توانمند ساز منع نمی

Sweetland   (2000،2001)وHoy & Sweetland  عنوان یک ویژگی از قوانین و مقررات به

 کنند.برجسته در ساختار توانمند ساز یاد می

های بوروکراسی یژگیو گریتداعگرایی ساختار سازمانی مدرسه صالح نیز یاحرفهویژگی 

 یواند توانندیها مسازماندهد که نشان می Mintzberg( 1972)باشد. یمی میتنزبرگ احرفه

ای را های زیادی از بوروکراسی حرفه. مدارس ویژگیساالرانه و در همان حال نامتمرکز باشند

ها پیوند آنستای آن، استقالل معلم و ساختارهای سهای حرفهجنبه خصوصبهدارا هستند 

(Lunenburg, 2012) ساختار سازمانی مدرسه صالح به دلیل تأکید آن بر مشارکت عوامل .

مدرسه طبق  یساختارها یحدر توضیی نیز با الگوی سیستم اجتماعی داراد. هامشابهتاجتماعی 

                                                           
1.A values-based organization (VBO) 
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ت پرداخ یاجتماع ینواکنش آن به باورها و قوان یبه چگونگ یدبا یاجتماع هاییستمس یهنظر

 ,Bozkuş) دهندیهستند که ساختار مدرسه را شکل م یاجتماع ینباورها و قوان ینا یراز

ساختار موردنظر سند در بسیاری از موارد بر مفهوم مدرسه محوری تأکید . همچنین، (2014

کرده است که مرور ادبیات پژوهش حاکی از اشتراکات آن با مفهوم مدیریت مدرسه محور 

و والدین و  هاخانوادههای یتظرفی از وربهرهیریت مدرسه محور برافزایش باشد. ساختار مدیم

. (Cotton, 1992) کندمیگیری به مدارس حمایت یمتصمتمرکززدایی و تفویض اختیار 

ی ساختار مدرسه صالح این ساختار را از جهاتی با الگوی ساختار سازشبکههمچنین ویژگی 

 مدرسه و ایجاد سازی محیطغنیای نیز باهدف ای شبکهساختارهی همسان نموده است. اشبکه

مدل مراتبی به های سنتی سلسلهیادگیری، باهدف گذر از سازمان هایمحیط از ایشبکه

، جریان Ahuja & Carley (1999)زعم شده است و بهاز ساختار سازمانی طراحی 4ایشبکه

نماید. در سند شبکه تسهیل و تسریع می اعضای انتقال و اشتراک اطالعات و ارتباطات را در بین

 در درون سمدار مدیران ارتباطی شبکهتحول بنیادین نیز این مهم در اشکال مختلفی ازجمله 

 .شده استعمومی توصیه رسمی تربیت و تعلیم نظام ساختار

د تأثیر باالی ساختار سازمانی بر عملکر های ساختار سازمانی مدارس به دلیلیژگیوپرداختن به 

 ,Fidler)کند یمگیری ایجاد ، تغییراتی که فرایند تصمیم(Perawironegoro, 2018)معلم 

سازی و روشنباشد. لذا یمو تأثیر آن در اثربخشی مدرسه از اهمیت بسزایی برخوردار  (1997

سازی و اجرای این اسناد تنها بر دوش اجرای الگوی ساختار سازمانی مناسب و مسئولیت شفاف

 و متولی ارکان جامعههمه  مدرسه امور در مشارکت فرهنگ درزمینهتربیت نبوده و  عامالن

شود. بنابراین، به استناد نتایج نمی وپرورشآموزش دستگاه به محدود امر این و هستند مسئول

ویژه در زیر نظام مدیریت ی اجرایی سند بههابرنامهشود، ضمن طراحی یماین پژوهش پیشنهاد 

عنوان پیکره اصلی مدرسه که پیش بایست های رسه، ساختار سازمانی مدرسه بهو راهبری مد

کند، در اولویت بازنگری قرار گیرد. چنانکه اشاره شد، یمسایر عناصر مدرسه را نیز تعیین 

طراحی و مدیریت فرایند آموزش و یادگیری در مدرسه اساساً وابسته به عناصر ساختار سازمانی 

                                                           
1. Network Form 
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و  هاانجمن مؤثرشود. این امر مستلزم مشارکت یمدهی حاصل زماناست که در جریان سا

ی نظریه، پژوهش و عمل، هاحلقهنهادهای تخصصی و دانشگاهی است با ایجاد ارتباط بین 

 اجرا از ساختار سازمانی مدرسه طراحی نمایند.الگویی منطقی و قابل

وپرورش جمهوری ن آموزشنظر به ماهیت فلسفی و بسیار پیچیده و فنی سند تحول بنیادی

رود در این پژوهش، برداشت و تحلیل پژوهشگر از برخی مفاهیم پیچیده و یماسالمی، احتمال 

فلسفی با مبانی نظری و بنیادین آن همسویی کامل نداشته باشد. هرچند تالش شد با برخی از 

آمده از سند تدسیی صورت گیرد تا اعتبار نتایج بههامصاحبهاعضای تیم تدوین سند تحول 

تأمین گردد. باوجوداین، تمرکز بر عناصر سازمانی مدرسه ازجمله ساختار در پیوند با سایر عناصر 

تواند، کانون توجه یمی مختلف آن مانند دوره ابتدایی و متوسطه هاصورتمدرسه و در 

 پژوهشگران آتی قرار گیرد.
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